
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 58/2022

Adia os efeitos da Resolução Presi 42, de 21 de setembro de 2022,
alterada pela Resolução Presi 57, de 4 de novembro de 2022.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais, ad referendum do Conselho de Administração, nos autos do PAe
0048590-30.2022.4.01.8000 e PAe 0040047-38.2022.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução Presi 42, de 21 de setembro de 2022, alterada pela Resolução Presi
57/2022 (16821631), que dispõe sobre o ajustamento da estrutura administrativa do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região e dá outras providências;

b) a recente decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça
(Pedido de Providências 0007263-44.2022.2.00.0000), que suspendeu o edital de promoção de
magistrados voltado à nomeação de 16 novos desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da
1ª Região;

c) que a principal finalidade da reestruturação administrativa do Tribunal é prover o
quadro de funções comissionadas e de cargos em comissão para a implantação dos novos gabinetes até o
dia 15 de novembro de 2022,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º ADIAR, ad referendum  do Conselho de Administração, a implantação dos
quadros de cargos em comissão e de funções comissionadas estabelecidos no Anexo II da Resolução Presi
42, de 21 de setembro de 2022, alterada pela Resolução Presi 57, de 4 de novembro de 2022, até
16/12/2022.

Art. 2º Fica adiada, nos mesmos termos do art. 1º desta Resolução, a extinção das 157
funções comissionadas das varas federais listadas no Anexo IV de que trata o art. 8º da Resolução Presi
42, de 21 de setembro de 2022.

Parágrafo único. Ficam suspensos os atos de dispensa dos servidores ocupantes das
funções comissionadas de que trata o caput deste artigo.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 14/11/2022, às 16:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16911953 e o código CRC 3E60AECB.
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